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2 9 Szolgáltatás 

• ÜVEGEZÉS, KÉPKERE-
TEZÉS! SZ ILÁNK* Szeged, 
Pulz U. 46. T 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 . 

• ÁLLATPANZIÓ, kutyaok-
tatás, állateledelek, felsze-
relések. 06-30-9434-570. 
(Szeged) (44123455) 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
ÁSOTTHALOM: 

Pavilonsor 
Miklós Zsuzsanna 

62/291*703. 

3 0 Tanfolyam 

• GYÓGYPEDAGÓGIAI asz 
szisztens (felsőfokú, OKJ-s) 
tanfolyam indul szeptem-
bertől szombatonként Sze-
geden, a Széchenyi g im-
náziumban (Felső Tisza part 
25) , 62-475-574, 06 -30 -
626-7171. (44426680) 

• KÉZ- és lábápoló, múkö-
römépítő OKJ-s szakmun-
kás bizonyítványt adó tanfo-
lyam indul professzionális 
oktatóteremben, a legol-
csóbban, a Cupido Nails 
szervezésében Tel.: 62/42-
99-66. (44324970) 

3 0 Tanfolyam 

TANDÍJMENTES 
Üzlet i szakképzést indítunk 

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ 
2 év 

OKJ 54 .3442 02 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
1,5 év 

OKJ 52 3432 04 

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ 
1 év 

OKJ 52 3435 04 

SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER | 
1 év ? 

OKJ 52 8962 02 
2005. szeptemberi kezdéssel Szegeden. Korhatár 18-22 év. 

OKATÁS H É T K Ö Z N A P DÉLUTÁNONKÉNT. 
Valamennyi képzést költségtérítéses, levelező tormában is indítunk! 

Jelentkezési cím: Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola 
6722 Szeged, Mérey u. 6/B • E-mail: szeged@perfekt.hu 

Infóvonal: 62/420-652 

• KEZ- , l ábápo ló , m ú k ö -
römépítő OKJ-s képzés in-
dul Szegeden szeptember 
17-én. Vizsgadíjjal, jegyzet-
tel. eszközökkel 4 részlet-
ben 119.000 Ft. Kapós Kft. 
30/288-2092. (44324996) 

• OKJ-S képzések i ndu l -
nak szeptember 16-tól Sze-
geden: ingatlanközvetítő-ér-
tékbecslő 85.000 Ft; ingat-
lanközvetítő-értékbecslő + 
társasházkezelő 129.000 Ft 
vizsgadíjjal, jegyzetekkel, 
részletfizetéssel. Kapós Kft. 
06-20/520-1347. (44325348) 

• SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ 
(-használó) OKJ-s tanfo-
lyam indul augusztusi kez-
dettel. Munkaügyi központ 
támogatása igényelhető, 
gyesen lévőknek kedvez-
mény, részletfizetés, adó-
kedvezmény. Cool Oktatási 
Központ, AL-1023. 6722 
Szeged, Gutenberg u. 14. 
Tel.: 62/555-442. (44427029) 

3 1 Tanya 

• FELGYÖN szép, nagy ta-
nya sürgősen eladó. Szán-
tóföld, melléképületek, lege-
lő, gyümölcsös, ipari áram, 
nortonkút, gémeskút van. 
Kövesút, autóbusz-megálló 
a közelben. 30/9286-856. 
(44426330) 

3 2 Téglaépítésű lakás 

• DR. BOROSS József u t -
cai, 1+2 fél szobás, 65 nm 
nettó alapterületű, belső két-
szintes lakás beépített bú -
torokkal, gépkocsibeállóval, 
négyéves társasházban e l -
adó. Irányár: 12,5 M Ft. Tel.: 
70/208-21-78. (44527779) 

• NÉMET-OSZTRÁK ü g y -
feleink részére eladó ingat-
lanokat keresünk. 06-1 /210-
46-73. (44426503) 

• ROOSEVELT tér i . l i f tes 
házban t, emeleti, kisméretű 
lakás bérleti joga eladó. 
Érd.: 20-957-4505. (44527653) 

• SZEGED Be l vá rosában , 
egyetemhez közel felújított, 
1 szoba, összkomfortos la -
kás új bútorral eladó. Egye-
di fűtés, kis rezsi. 06-30/ 
436-0791. (44426087) 

• SZEGED, Alföldi utcai. IV. 
emeleti, 42 nm-es, 1,5 szo-
bás lakás egyetemek köze-
lében, berendezéssel eladó. 
Tel.: 62/552-547, 20/352-
3812. (44426685) 

• SZEGED, B é c s i kö rú t i . 
1,5 szobás, földszinti, egye-
di fűtéses lakás azonnal 
beköltözhetően eladó. Ár; 
7,9 M Ft. Érd.: 20/203-0737. 
(44527391) 

• SZEGED, Árva utcai, k i -
váló elrendezésű, exkluzív 
kivitelű, még nem lakott, te-
tőtéri lakás 14 millió forintért 
eladó. Érd.: 06-20/952-
4158. (44527587) 

• SZEGEDEN másfél s z o -
bás, I. emeleti, Bécsi körúti 
lakás 8 -10 millió Ft-ért 
eladó. 62/443-452. (44527497) 

• SZEGEDEN e g y e t e m i s -
táknak kiváló, központ kö -
zeli, kis rezsljú, fiatalos tár-
sasházi lakás eladó. 621 
443-643, 30/6447-944. 
(44527804) 

• Ú J S Z E G E D I , i n d u l ó , 
négylakásos társasházban 
50,90 nm-es lakás leköthe-
tő. Tel : 20/937-1451. 
www.correct-csoport.hu 
(44427056) 

• ÚJSZEGEDI, K o c k a h á z 
utcai, 43 nm-es, 1,5 szo-
bás, II. emeleti, zöldövezeti, 
csendes környéken fekvő 
lakás társasházban eladó. 
Irányár: 8,5 M. Érd.: 06 -30 -
236-9904. (44426119) 

3 3 Üdülő, hétvégi ház 

• MÁRTÉLYI üdülő eladó. 
Két fürdőszoba, 4 szoba + 
konyha. 06-62/237-445. 
(44122854) 

3 4 Üzlethelyiség 

• BELVÁROSI üz l e the l y i -
ségek, belvárosi ingatlanok, 
Bajai úti telephelyen raktá-
rak, műhelyek bérbe adók. 
Érd.: 06-20/96-13-713, 
Szeged. (44426151) 

• SZEGED b e l v á r o s á b a n 
360 nm-es, reprezentatív, 4 
szintes, 10 szobás ingatlan, 
amely irodának, illetve c é g -
központnak is alkalmas, 
hosszú távra bérbe adó 
1200 Ft + áfa/nm/hó áron. 
Tel.: 30/9432-840. (44123160) 

• SZEGEDEN, belvároshoz 
közel 37 nm-es orvosi ren-
delő, 85 nm-es, 149 nm-es 
és 180 nm-es üzlethelyisé-
gek és irodahelységek örö-
kös bérleti joga eladó, vagy 
hosszú távra bérbe adó. 
Tel. 30/9432-840. (44123146) 

• SZEGEDI Taverna Ét te -
rem bérleti joga eladó vagy 
kiadó. Érd.: 62/423-040. 
(44426311) 

ültDETÍSf DYÉTD CS0N6MD0N 
FORTUNA LOTTÓZÓ 

Csongrád, Dórra György tér 5. 
Tel: 63/481-038 

3 5 Vállalkozás 

Szegeden, Csongrádon, Makón 

hír lapárusító pavi lonok 
üzemel te tése 

vál lalkozásba kiadó. 

Érdeklődni: 30/2-999-810 

• JELENLEG is üzeme lő , 
szegedi virágüzletet vennék 
vagy bérelnék. Tel.: 30/928-
3156. (44426923) 

Az előfizetéssel 
és a kézbesítéssel kapcsolatos 

észrevételeiket 
az Ingyenesen 

hívható 
ZÖLD 

számon 
tehetik meg. 

06-80/821-821 
Szombatonként 

a 466-847-es fővonalon. 

iket 

1000+1 SZOLGÁLTATÓ 

DRÓTKÖTELEK 2 0 ™ 
Akár 50%-os ivóvíz-

megtakarítás! 
- Esövizgyüjtö tartályok 

(230 t-7800 l-ig) 
- Szennyvíztisztító 

rendszerek lakossági ! 
felhasználásra 

- Szennyvíztartályok 
- Egyedi PP tartályok 

(OÉTI) 100-20 OOO l-ig 

Tel.: 06-30/606-2754 

Tv-gyorsszerviz 
Televíziók helyszíni javítása 

garanciával, 
ingyenes kiszállással. 

[ Tel.: 62-492-606. egész héten 
| 8-18 óráig. Tel.: 70-531-1426. 

ELVEDOK 
• Hálós élvédö 

8x12 cm/2,5 m 300 Ft/db 

Alumínium 
gletteléshez 

23x23 mm/2,5 m 125 Ft/db 

• Üvegszövet háló: 
140 Ft/nm 

PÁRKÁNYOK 
50 fajta rövid határidővel. 

ELPLAST KFT. 
Szeged, Teréz u. 42. 

Tel.: 62/550-330 

Hogy miért érdemes apróhirdetését 

A NAPILAPBAN 
feladni? 

Mert az ál\ár már a másnapi lapszámban megjeleníti! 
Előzze meg versenytársait! Válassza a megye legnagyobb múltú napilapját! 

Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel 
ügyfélszolgálati Irodáinkon és telefonon Isi 

• • 62/567-835 

Gyászközlemények 

GYÁSZHÍR 

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki sosem 
kértél, csak adtál, úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen. Drága lelked nyu-
godjék békében." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága 
édesanya, testvér, nagymama, anyós, 

ÖZV ZSIVICZ SÁNDORNÉ 
BALLAIRÉN 

77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása augusztus 16-án, 14 órakor lesz 
a Tápéi temetőben. 

Gyászoló család 

Az utamat végigjártam, 
Szép években, boldogságban, 
Búcsúzom most mindenkitől 
Családomtól, ismerőseimtől. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
Tatukánk, 

NACSA JÓZSEF 
2005. augusztus 2-án, 86 éves korában 
elhunyt. Szerettünk búcsúztatása augusztus 
16-án, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben. 

á4.,TH7o Márkus család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
LAJTÁR ANTALNÉ 

SZÁNTÓ RÓZSA 
71 éves korában elhunyt. Kérésé-
re csendben eltemettük. 

44426470 Gyászoló szerettei 

Szomorú szívvel tudatom, hogy 
feleségem, 
DR. PÉTER LÁSZLÓNÉ 

LAKATOS KLÁRA 
ARANKA 
tanárnő 

sok szenvedés után, életének 79. 
évében, augusztus 9-én vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Kopor-
sóját a Szőregi temetőben 12-én, 
pénteken déli 12 órakor édesany-
ja mellé helyezzük el. Előtte 
délelőtt .11 órakor lesz szentmi-
se a szőregi templomban.14527675 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ROZMÁN KÁROLY 
LÁSZLÓ 

61 éves korában, hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése au-
gusztus 15-én, 13 órakor lesz a 
Bajai úti református temető rava-
talozójából. 

445,7451 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
TÓTH FERENC 
MAV-nyugdíjas 

életének 92. évében csendben el-
hunyt. "Temetése 2005. augusztus 
16-án, 13 órakor lesz az Alsóvá -
rosi temető kápolnájából. 

44527695 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍl rÁs 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

KISS VINCÉNÉT 
utolsó útjára elkísérték. Külön 
köszönetet mondunk domaszéki 
háziorvosának és a rúzsai Napsu-
gár Otthon dolgozóinak áldozatos 
munkájukért. 
44426979 Gyászoló szerettei 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, kik szeretett fiunk és testvé-
rünk, 

FARAGÓ ISTVÁN 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló édesanyja 
44427094

 é s testvérei, Algyő 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

ÖZV. MARÓTI 
ISTVÁNNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
44527174 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

FARAGÓ ISTVÁN 
temetésén megjelentek. 

Gyászoló család, 
Á l g y ő 

MEGEMLEKEZES 

Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lé-
lekben örökre velünk maradtál. Szeretteid 
nélküled élnek, de szívükben örökre meg-
őriznek Téged: 

NÓGRÁDI ÁRPÁD ISTVÁN 
halálának egyéves évfordulóján. 
Szeretettel emlékeznek: 

Szerető szüleid, testvéred, 
lányaid: Mónika, Bettina, Adrienn 

Tíz éve már, hogy csak gondola-
tainkban él 

DR. SÁGI ISTVÁN 
44527x02 Szerető családja 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
BALOG ZOLTÁN ZENO 
55 éves korában Belgiumban hir-
telen meghalt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása augusztus 15-
én, hétfőn, de. 11 órakor lesz a 
makói Belvárosi református óte-
metőben. 

Gyászoló Balog, Buday, 
44477644 Diós család 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
FELVÉTELE: 

Berg Henrikné, 
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. 

Te).: 62/277-382 
Cs. M. Kegyeleti Kft. 

6900 Makó, Verebes u. 2. 
Tel.: 62/212-840 

Pálma Virágüzlet, 
6900 Makó, Megyeház u. 1. 

Tel.: 211-347 
Rekvium Temetkezés, 

6900 Makó, Kórház u. 13. 
Tel.: 62/213-514 

„Úgy mentél el, hogy el sem bú-
csúztál, de lélekben velünk ma-
radtál." 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

CSOMOR SÁNDORNÉ 
ERDEI JOLÁN 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, rész-
vétükkel fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek. Köszönjük az újvá-
rosi református nagytiszteletes 
úrnak megható búcsúztató szava-
it. 

Gyászoló család, Makó 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

VÖRÖS JENŐNÉ 
GÁSPÁR MÁRIA 

temetésén megjelentek, virága-
ikkal, részvétnyilvánításaikkal 
gyászunkban velünk együtt 
éreztek. 

Gyászoló család 

Tisztelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a 
megjelenés előtti munkanapon 9 óráig tudunk 

elfogadni. Gyászköziemény megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány bemutatását! 

Köszönjük! 

<r 
Y* 

I M 

S Z Ö G I fs iiBsí j n 
Temetkezési Iroda Szeged 
Mikszáth K.-Török u. sarok. 

M.: 621425 847 H.-cs.: 8-16 ig. P: 8 15 i, 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS: 

ELÉGIA kegyeleti 
előtakarékossági szerződés! 

TiHITÉSIK SZERVEZÉSE, 

LEB0NY0IÍTÁSA A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 

ÚJ KIRENDELTSÉGÜNK: MÓRAHALOM, 

SZEGEDI ÚT 50. • 70/3852-979 • h.-p.: 9-15-ig 

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓÉRT 

KERESSE IRODÁINKAT! 

Halottszállítási ügyelet: (rádióteleion) 06-30/9557-556: O-24-Íg 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere-
tett Nagybátyánk, 

TOLNAI PÁL, 
székkutasi lakos 69 éves korá-
ban tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Temetése 2005. augusztus 
18-án, 11 órakor lesz a Székku-
tasi temetőben. 

Gyászoló család, 
Hódmezővásárhely, 

445,769« Budapest 

e t „Annyira akartam él 
ni, a betegséget legyőz-
ni. Búcsúztam volna 
Tőletek, de erőm nem 

engedett, így búcsú nélkül szí-
vetekben tovább élhetek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

KOVÁCS KÁROLY 
DODO, 

Szőnyi u. 5. sz. alatti lakos 78 
éves korában elhunyt. Temeté-
se augusztus 15-én, 14.30 óra-
kor a katolikus temetőben lesz. 

Gyászoló család 
" L p 44527.449 CLJ 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk a roko- | 
noknak, ismerősöknek, szom-
szédoknak, volt munkatársak-
nak, hogy 

HAJDÚ LAJOSNÉ 
PÁNYKA TERÉZIA 

temetésén megjelentek, sírjára | 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkat enyhíteni próbálták. I 

Szerető lánya, veje 
177,41 é s családjai 

Köszönjük mindazoknak, akik 
drága szerettünk, 

HAJDÚ MIHÁLYNÉ 
FARKAS ANNA MÁRIA 

temetésén megjelentek és részvé-
tükkel enyhítették fájdalmunkat. 

Gyászoló család 

SZENTES 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

+ Hálás szívvel mon-1 
dunk köszönetet I 
mindazoknak, akik || 

drága szerettünk, 
ÖZV. FELFÖLDI 

PÁLNÉ 
DUDÁS-SZABÓ MÁRIA | 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra virágot, koszorút helyeztek, 
ezzel fájdalmunkon enyhíteni [| 
igyekeztek. 

44527796 Gyászoló család I 

Hálás szívvel mondunk köszö-1 
netet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

ROZGONYI LÁSZLÓ 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot hejyeztek, 
s ezzel gyászunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló családja, 
Nagymágocs 

mailto:szeged@perfekt.hu
http://www.correct-csoport.hu

